
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, BALIO SORKUNTZAREN ETA EKONOMIA BERRIKUNTZAREN ERDIGUNE

Apirilean hasi ziren edukiontzi 
horietan eta urdinetan ahoak ins-
talatzeko lanak. Orain gainerakoen 
txanda da. Hala ere, herritarrek 
pedala eskatzen jarraitzen dute, 
neurri higienikoagoa eta askoz ere 
irisgarriagoa baita. Argi utzi dute 
parte hartze izaerako aurrekon-
tuetan. “Pedala itzul dadila” izan 
zen gehien errepikatutako propo-
samena. Gobernu Taldea tematuta 
dago, beste behin ere, entzungor 

egiten eta bizilagunen eskaerekin 
zerikusirik ez duen bide-orri bat 
marrazten. Partaidetzaz mozo-
rrotzen dute partaidetzatik ezer 
ez duen zerbait, salbu eta haien 
interes eta irizpideekin bat baldin 
badator. Arrabola edozertarako, 
are haien akatsak ez aitortzeko. 
Oraingoan, ahoak jarri dituzte pe-
dalak kentzean huts egin zutela 
estaltzeko. 
Kontaktua: 944660290.

Osasuna, hezkuntza, enplegua eta 
babes soziala dira gure lehentasunak 
krisi honetan. 
Udal gobernuak inoiz baino gehiago 
ari gara gainerako administrazio pu-
blikoekin koordinatuta lan egiten.
Osasuna: Eskumena Eusko Jaurla-
ritzarena bada ere, bertatik bertara 
funtsezko lana egiten dugu; hala, pre-
bentzioarekin lotutako hainbat neu-
rri hartu ditugu: gure instalazio eta 
zerbitzu guztien kontingentzia pla-
nak egin eta berrikustea, aurretiazko 
hitzorduak erraztea luxuak antolatu 
eta osasun bermedun arreta ziurta-
tzeko, espazio publikoen garbiketa 

areagotzea, eskura dagoen informa-
zio oro ematea gure ohiko kanaletatik, 
osasun neurriei buruzko sentsibiliza-
zio ekintzak egitea eta araudia bete-
tzen dela zaintzea. Gauza horiez guz-
tiez gain, ingurumena zaintzen dugu 
eta mugikortasunaren arloan aurre-
rapausoak ematen ditugu. Horren 
adibide dira Getxo 30 eta bidegorriak 
areagotzeko erabakia. Gainera, gure 
proiektu eta programa guztiak nahiz 
eskaintza sozial eta kulturala egoki-
tzen ditugu, berme osoz gozatzeko 
modukoak izan daitezen lortzeko. 
Izan ere, pertsona guztien osasuna 
zaintzea da gure lehentasun nagusia.

Salatzen jarraitzen dugu: Getxo Ki-
rolakeko presidentea osasun-egoera 
aprobetxatzen ari da kirol-ikastaroen 
eskaintzan murrizketak egiteko eta 
zerbitzu horren kostuak jaisteko, 75 
pertsonaren lanpostua arriskuan jarriz.
Getxo Kirolakek kirol ikastaroen es-
kaintza bertan behera uztea erabaki 
du, gaur egun bizi dugun osasun egoe-
ra baliatuta. Erabaki hori ez dator bat 
gure inguruko udalerrien egoerarekin. 
Bilbon, adibidez, 700 kirol ikastaro bai-
no gehiago antolatu dituzte, 10.600 per-
tsonentzako lekuekin. Zergatik Bilbon 
posible dena, ez da posible Getxon? 
Borondate eta gaitasun kontua da.
Gainera Getxo Kirolakek erabaki du 
ikastaro horiek eskaintzen dituzten en-
presak kontratatzeko lehiaketetarako 
deialdirik ez egitea, eta, ondorioz, aza-

ro amaieratik aurrera Getxo Kirolakek 
ez du legezko baliabiderik izango ikas-
taro horiek gaur egungo baldintzetan 
eskaintzeko. Beraz, 75 kirol-begiraleek 
lana galtzeko aukera izan dezakete, eta 
litekeena da eragiten dieten lan-esku-
bideak galtzea, hala nola antzinatasu-
na edo subrogazio-eskubidea. Hori da, 
hain zuzen ere, EAJ estiloa: azpikon-
tratrazioak bultzatu, gero ardurak eta 
erantzukizunak ez hartzeko.
EAJ eta PSE osasun-krisia erabiltzen 
ari dira euren interesetarako, Torrene 
erakusketa-aretoaren itxiera eta Itzu-
baltzeta Gaztetxearen desalojoarekin 
ikusi dugun bezala. Oraingoan ere, 
aitzakia berbera erabilita murrizketak 
egin nahi dituzte eta langileen pre-
karietatea areagotu. Aurrean izango 
gaituzte!

GETXO KIROLAKEK ARRISKUAN JARRI 
DITU 75 PERTSONEN LANPOSTUAK 

ZUHAITZEN MOZKETA 
INDISKRIMINATUA

EDUKIONTZIEN AHOEKIN BUELTAKA

LEHENTASUNAK KORONABIRUSAREN AURREAN I 
(OSASUNA)

Zoritxarrez, Getxon moztutako 
zuhaitzak ikustea gero eta ohikoa-
goa da. Aitzakia izan ohi da gaixo 
daudela, baina aitzakia susmaga-
rria da, are gehiago kentzen diren 
arbolek itxura osasungarria du-
tenean. Hala, azken hilabeteetan, 
esate baterako, hainbat palmondo 
eta magnolio bat moztu dute Er-
tzaintzaren inguruan, eta zuhaitz 
bat Gobela eta Santa Ana kaleen 

arteko plazan. Kasu batzuetan, 
EAJk zuhaitzak duen babesa ere 
kentzen du, besterik gabe mozte-
ko. Bitartean, bizilagunek beren 
proiektu edo etxebizitzak aldatu 
behar dituzte, ezin dutelako ba-
bestutako zuhaitz bat ukitu. Gure 
udalak egin behar duena da uda-
lerriko berdegune gutxi horiek 
babestu, kontserbatu eta zaindu. 
#esnatugetxo

Covid19aren pandemiak hala behartuta 
hainbat aldaketa egin behar izan dira, 
tartean sustapen ekonomikoaren arloan. 
Ildo horretatik, arreta berezia jarri behar 
zaio Getxoko merkatari eta ostalarien sa-
reari. Sare horrek lehentasunezkoa izaten 
jarraitzen du EAJ-PNVrentzat eta, noski, 
Amaia Agirre buru duen udal gobernu 
taldearentzat. Izan ere, premiazko gaiez 
gain, gai garrantzitsuak jorratzen ditugu. 
Asko dira ostalaritza eta merkataritza kri-
siaren ondorio larriak arintzen saiatzeko 
eta beharrizanei arreta emateko hartuta-
ko neurriak eta ekintzak. Baina garran-
tzitsua da, halaber, jarduera ekonomi-
koa eta zerbitzu profesional aurreratuak 
bultzatzen jarraitzea eta ekintzailetzaren 
eta gizarte berrikuntzaren aldeko apustu 
argia egitea. Hala adierazi genuen duela 
urtebete Getxoko EAJ-PNVk getxotarre-
kiko hartutako konpromisoan.
Osasun segurtasuneko inguruabar be-
rrietara egokitutako online prestakun-
tza; hainbat arlotako ekintzaileentza-
ko arreta zuzena; Enpresen Kontsulta 
Foroko eta sektore mahaietako bilerak; 
INDARTUZ programa digitalean par-
te hartzea mikroETEei lagundu ahal 
izateko negozioa digitalizatzeko urra-

tsak ematen; Silver Bizkaia Elkarlanean 
proiektuan eta bizigarritasunari buruz-
ko eskualde arteko jardunaldian inpli-
katzea; edo Serifalaris izeneko jaialdia, 
Getxo diseinuaren erreferentzia gisa 
kokatu duena beste behin ere, Covid 
pandemiaren garai hauetara egokituta-
ko formatu berritzaile eta berezia izan 
duen bederatzigarren edizioan.
Eta, noski, gure merkataritza, ostalaritza 
nahiz bestelako sektoreetako (ile-apain-
degiak eta estetika zentroak, adibidez) 

edo Getxoko aisialdiko enpresekiko dau-
kagun konpromisoa. Konpromiso hori 
agerikoa izan da; izan ere, Getxoko Uda-
lak 1,5 milioi euro jarri ditu eskuragarri 
eta banatu ditu, aparteko laguntza gisa, 
gure udalerriko 1.000 mikroenpresa eta 
autonomoren artean.
Edo Eman bizitza Getxori! izeneko kan-
paina, non kontsumoa (arduratsua, 
betiere) sustatu eta berraktibatzeko 
55.000 GetxoBono baino gehiago jarri 
baitira dendetan, saltokietan, estetika 

establezimenduetan, ostalaritza loka-
letan eta aisiaren sektoreko jarduera-
ren bat garatzen duten enpresetan.
Getxok mantendu egiten du balio sor-
kuntzarekin eta berrikuntza ekono-
mikoarekin duen konpromisoa, bai 
antolatzen diren ekintza eta progra-
men bidez, bai berrikuntzari eta aban-
goardiari jarraitzen dieten ekintzaileei 
lagunduz. Hala, prestakuntza, koor-
dinazioa eta potentzial hori garatzeko 
espazioak eskaintzen dizkie.


